SEMANA de 25 a 31 de DEZEMBRO
segunda-feira: SOLENIDADE

DO NATAL DO SENHOR
MISSA ÀS 9H00
E ADORAÇÃO AO DEUS-MENINO…

BAJOUCA

………………………………………………………………………………………………………………………..

quarta-feira: S João, apóstolo e evangelista
Missa às 20h00
+ Alexandre Filipe Cardoso Monteiro int pais ( Moital )
+ Devotos das Imagens Peregrinas ( Loural ) +( V. Cima) +(Cavadas ) +( Bj. Centro )
-honra de S José e famílias
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

quinta-feira: santos inocentes
Missa às 20h00 ,
+ Maria Gabriela Pedrosa Cabecinhas ( V. Cima ) int Irmandades
+ Belarmino Pereira ( Loural ) int Irmandades
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

SÁBADO : Missa

às 19h15

+ Regina Mara das Neves Pereira int pais e irmãos ( Andrezes )
+ Manuel Patrício, pais, sogros e cunhados int esposa e filhos
+ Devotos da Imagem Peregrina ( Gaspara )
+ Teresa Maria Pereira e marido int filha Teresa ( Loural )
+ Albertina da Piedade Pedrosa e familiares int marido e filhos
+ Maria Celeste Gaspar, irmão e familiares int Mário Diogo e esposa
+ Intenções de Manuel do Carmo e esposa ( Andrezes )
+Emília de Jesus Domingues int filha Susana (Vale Bj)

DOMINGO da SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ

BAJOUCA: Missa às 9h00
Liturgia ao cuidado : Vale Cima
CARNIDE: Missa às 10h30

* cartório: quarta-feira: das 17h até às 18h30.
*Festa da Sagrada Família: todas as famílias da paróquia são
convidadas, para o próximo sábado (dia 30). Especialmente os casais
que celebram 50 e 25, 60, 1… anos de Matrimónio. Missa às 19h15 e
festa/convívio, no salão, logo a seguir.
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Greve dos anjos
Existe uma breve peça
teatral que anuncia o
propósito dos anjos
fazerem
greve,
no
tempo
de
Natal.
Porquê? Um deles diz:
“ cantamos glória a
Deus e ninguém pensa
em Deus”. Outro diz:
“cantamos paz na terra
aos homens de boa
vontade, e nunca mais
vemos a paz”.
As
crianças,
que
estavam a construir o
presépio, vão suplicando para que não deixem de cantar. Os anjos dizem
que não estão a ver resultados. Porém, este ano, vão suspender a greve e
alegrar o mundo com os seus cânticos de alegria e de glória.
Muitas vezes apetece parar e fazer greve, no orbe terrestre. A tentação do
desânimo é uma nuvem escura que paira sobre a humanidade.
Mas se todos entrarem em greve, o que acontecerá ao mundo?
Se aqueles que fazem o bem desistirem, quanto bem não ficará por fazer?
Não queremos os mensageiros celestes a fazer greve.
Queremos as crianças, jovens e adultos a festejarem o Natal do DeusMenino, e a derrubar muros de separação e a construir pontes de paz.
Também eu, este ano, não faço greve natalícia.
Canto glória para Deus nas alturas e glória de paz aos homens nas
planuras.
Um Santo Natal, com Cristo, para todos.
*P. Davide

Natal sem Jesus é festa «vazia», diz o Papa
O Papa Francisco afirmou que um Natal sem Cristo é
uma festa “vazia”, ao abençoar as imagens do
Menino Jesus levadas pelas crianças de Roma.
“Quando rezardes em casa, diante do presépio com os
vossos familiares, deixai-vos atrair pela ternura do
Menino Jesus, nascido pobre e frágil no meio de nós,
para dar-nos o seu amor: este é o verdadeiro Natal. Se
tirarmos Jesus, o que é que fica do Natal? Uma festa vazia”,
“Não tirem Jesus do Natal, Jesus é o centro do Natal, Jesus é o verdadeiro Natal.
Entendido?”

O menino que assobiava

Na noite de Natal, em plena aldeia, andava um
menino a passear. Não trazia grandes agasalhos
e assobiava de uma forma que levava as pessoas
a abrir a porta e saber quem era e o que se
passava. O menino ia acenando e perguntava:
- Há alguma coisa para mim?
A maior parte das pessoas respondia:
Agora já vens tarde! Nem sequer te conhecemos! Vai bater a outra porta!
O menino continuou o seu caminho e cada vez mais aumentava o volume
do seu assobio de tal forma que não era preciso bater à porta das pessoas para
estas se aperceberem que algo de diferente se passava na aldeia, naquela noite. O
menino ia cumprimentando as pessoas e a fazer a mesma pergunta:

-Há alguma coisa para mim?
E a resposta não era muito diferente. Entre risos e gargalhadas iam-se
livrando daquele assobio que os incomodava e que ia ecoando pela da aldeia.
A dada altura bateu à porta de uma viúva que vivia sozinha e fez a mesma
pergunta. A viúva respondeu-lhe:
-Tenho, sim senhor, espera um bocadinho!
A viúva veio de lá de dentro com: um casaco bem quente, um jogo, duas
bonecas e 60 euros em dinheiro.
-Olha, meu menino, não tenho mais! Estes presentes eram para os meus
netos, mas eles não quiseram vir ver a avó neste Natal!
O menino respondeu: - Obrigado e seguiu o seu caminho a assobiar ainda
mais alto. Mais adiante encontrou uma casa sem luz. Bateu à porta e de dentro
veio uma voz forte:- Já estamos a dormir, porque nos está a incomodar? Esse
assobio já nos está a aborrecer, há tanto tempo que o ouvimos!

Festa de natal no centro social…
Missa, cânticos, lanche/convívio…dia 19 de dezembro;
FELIZ E SANTO NATAL PARA TODOS OS BAJOUQUENSES
CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS…
RESIDENTES E AUSENTES…
PARA TODAS AS FAMÍLIAS…
QUE O DEUS-MENINO DÊ AS SUAS BÊNÇÃOS E TODOS AS
RECEBAM COM CORAÇÃO AGRADECIDO.

O menino respondeu:- O Senhor tem três filhos!
- Tenho, sim senhor, porquê?
- Chame-os, se faz favor, quero falar com eles.
-Então… entre… já aqui estão!
-Boia noite José, Inês e Leonor! Os vossos presentes estão aqui!
-Papá como é que ele sabe os nossos nomes?...e de repente o menino
desapareceu!
No dia de Natal a viúva, ao regressar da missa, encontrou o José, a
Inês e a Leonor com os presentes que tinha dado àquele menino
misterioso. De repente veio-lhe aos ouvidos o assobio da noite interior e,
num grito de alegria, exclamou: Esta noite o Menino Jesus esteve em
minha casa! (*fepe)

